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األخت دنيس
نقطة مهمة حول اليوغا :أوالً  ،كن بوعيًا روحيا ً وفقط عندها من الممكن تذكر شيف بابا .في الكثير من األحيان يحاول الناس أن
يتذكروا شيف بابا وهم ال يزالون بوعي جسدي ثم يتفاجأون بأنهم ال ينجحون .والجهد الرئيسي هو أن يصبح المرء بوعي
روحي  ،وبعدها تصبح بنفس البعد والمستوى مثل شيف بابا .ثم يمكنك االتصال بسهولة.
نقطة فلسفية مهمة تأتي في السؤال والجواب .اإلنسان يتأثر بالتأكيد بالكارما .هناك العديد من المجموعات والممارسات الروحية
التي تقول بأن الروح محصنة من تأثير الكارما .هذا ألنهم يفترضون بأن النفس هي جزءاً من هللا  ،وهللا بالتأكيد محصن من
الكارما .شيف بابا هو دائما كارماتيت ولكن النفس تتأثر .ومن ثم فإن مجهود الراج يوغا هو أن تصبح بالكامل خالي من
حسابات الكارمة وأن تصل إلى مرحلة الكارماتيت.
إشارة اإلقتراب من حالة الكارماتيت هو عندما تصبح محايداً بشكل متزايد بما يتعلق بأقطاب السعادة والحزن  ،الجيد والسيئ
والممتع والغير سار .تصبح أقرب إلى مرحلة شيف بابا التي هي كارمايت  ،وهذا هو أيضا الجهد لنكون ببسامان ( ،مثل األب).
إن المعلومات التي نحتاجها لتحقيق ذلك موجودة داخل شيف بابا  ،والمعلومات التي يقدمها البشر االتين من مختلف المسارات
والممارسات واألديان المختلفة غير كافية و  /أو غير صحيحة .بسبب ذلك ال تنجح.
هذه الكلمة "تجسيد للسالم" تُعطى للروح .أعتقد أن "التجسيد" قد ال تكون كلمة جيدة ألنها تشير إلى الجسد "Swaroop" .تعني
شكل الذات  ،والطريقة الذاتية" .الدارما" األصلية للروح هي السالم  ،الصمت  ،السكون .إذا كنت تفهم أن كلمة "دارما" تعني
الدين فقط  ،فهذا ال معنى له .هناك معنى آخر "للدارما"  ،وهو "ما أنت عليه بالتحديد" " ،ما هو تعريفك" .تعريف الروح هو
أن تكون في حالة سكون أصلية .هذا يوازي الطاقة المحتملة للروح عندما ال تكون نشطة .بمجرد أن تأتي الروح إلى عالم المادة
 ،والعمل  ،والوقت  ،وإلى جسد تصبح هذه الطاقة حركية.
يتم استخدام كلمة "الروح العظيمة" .أعتقد أننا نستطيع أن نبقي الكلمة باللغة الهندية .اعتاد الناس على كلمة "المهاتما" خاصةً
عندما يتم تطبيقها على غاندي .ليس لديك مرجع لكلمة "الروح العظيمة" ولكن إذا استخدمت كلمة المهاتما التي هي جزء من
اللغة اإلنجليزية في الوقت الحاضر  ،فأنت عندها تعرف بالظبط ما الذي تشير إليه.
التعبير المستخدم هو" :اليوغا الفكريه ترتفع ".من الصعب نوعا ما معرفة ما يعنيه ذلك  ،ولكن يمكنك ترجمة كلمة اليوغا بودي
"بتركيز انتباهك" ،ومن ثم يكون من األسهل بكثير فهم وإدراك أن تركيز اهتمامك يرتفع إلى فوق عندما تتذكر  ،أو عندما
تتحدث عن اآلب األعلى الروح العليا.
بابا يدخل المعرفة إلى بصيرتنا أو يمكننا أن نقول أيضا إلى ذكاؤنا .الذكاء يتطلب أن يكون لديك القدرة على فهم ومعالجة
المفاهيم .إنها ليست مسألة شعور .الشعور يحدث في العقل ولكن الفهم يحدث في الذكاء.
سأستخدم كلمة "ذكاء" و "ضمير" لبوذي ألننا ال نستخدم كلمة البصيرة بهذه الطريقة باللغة اإلنجليزية.
هناك تفريق مثير لالهتمام يجعله بابا حول الفيداس والغيتا .من المثير لالهتمام أن نعرف أنه في الغيتا  ،يذكر بوضوح أن
الفيداس هي لألشخاص الذين ال يمتلكون الكثير من الذكاء الخفي  ،وأن الغيتا هي المعرفة التي يعطيها هللا .أولئك الذين يختارون
الفيداس هم أشخاص غير قادرين على فهم المعرفة التي يقدمها هللا.
هناك وصف مثير لالهتمام عن الذكر وغفران الخطايا .كما تعلمون  ،الغفران هو مفهوم مسيحي والراجا يوغا ليست الديانة
المسيحية .ما هي الخطيئة؟ الخطيئة هي تأثير الفعل السلبي  ،الذي يضعك في عبودية للمادة والناس واألماكن واألشياء .الخطيئة
ثم تحكم تصرفاتك والنتيجة هي المعاناة .الخطيئة تأخذ شكل الكسل الذاتي .الطريقة ألن تصبح حرًا هي االنفصال عن مسألة
جسدك المادي والبقاء في ذكرى شيف بابا  ،وتنفيذ اإلجراءات  ،ليس على أساس ردت فعل للنشاط اإلحساسي  ،ولكن مبني

على مفهوم الغيان  ،الذي يرشدنا إلى نوعية الكارمة الذي يجب فعلها بالحاالت المختلفة .حياة براهما بابا هي الموسوعة لتقريباً
جميع الحاالت .هناك أمثلة على كيفية تفسير براهما بابا للمعرفة  ،واستجابته لمختلف المواقف.
التعلق هو مشكلة كبيرة .عندما تتذكر شخصً ا أو مكانًا أو شيئًا  ،أنت ترتبط بالمادة واألنشطة داخل الدراما وتأثير الدراما على
وعيك .ومع ذلك  ،عندما تنفصل عن تأثير الدراما  ،وتفصل انجذابك عن الناس واألماكن واألشياء  ،عندها تصبح حرً ا ،
والخطيئة ال تعمل بطريقة إجبارك على التصرف بطريقة معينة .لقد قمت بإبطال مفعول الخطيئة .هذا  ،بالنسبة لي  ،منطقياً
أكثر من فكرة الغفران  ،التي تعني أن تتذكر شيف بابا وهو ينزع خطاياك .ليس عليك القيام بأي شيء عدا اإليمان .هذا يعيدنا
إلى التفكير الديني .هو مثل اإليمان األعمى ألنك ال تستطيع فهم العملية أو الطريقة التي بواسطتها سوف يأخذ شيف بابا ذنوبك.
هو يعطينا تعليمات لنحرر أنفسنا من الخطايا .لذلك  ،إنها طريقة مفيدة أكثر للفهم .ثم يتوجب علينا أن نباشر بالعمل لإلنتهاء من
خطايانا .يعطينا التوجيهات والتعليمات المفصلة.
عندما يقول بابا "أعطيكم المكافأة"  ،هذا يعني أن المعلم يعطينا الكثير من المعلومات التي تخولنا على خلق ثروة غير محدودة
ألنفسنا .يعطينا إمكانية خلق الثروة  ،لكنه ال يمنحنا الثروة .يتصل بنا ويعلمنا ويم ّكننا من خلق الثروة .حبه  ،هديته  ،هي
المعرفة وكل شيء آخر يتبع ذلك.
يوضح بابا بأن السعادة هي ما يحدث لنا عندما نقوم بأداء الكارما الدقيقة .لقد أخذنا السلطة الكاملة من بابا ويمكننا مقاومة سحب
مايا والمادة والحزن واألوضاع والظروف التي هي أقوى منا .بابا يجعلنا أقوى من المواقف  ،ثم نصبح أحرار  ،وبعد ذلك
نصبح سعداء.
يأخذنا بابا إلى السكينة  ،ولكن السكينة ليست أرضا ً .السكينة هي حالة من الصمت العميق حيث ال يوجد حتى صوت فكرة.
ممارسة الذهاب إلى الصفر هي حالة دقيقة للغاية .إنها على بعد مختلف .كلمة "األرض" هي أرضية .الجنة هنا على األرض.
الجنة ليست فوق والجحيم ليست باألسفل  ،كل شيء هنا .السكينة هو بعد آخر  ،غير أرضي.

